
 

 

 תקנון פעילות

 מתנה 500בפיאט  תוכלו לזכותענו על השאלות ו ,קנו שלושה מוצרים מהסדרה האיטלקית

 

 . נושאת פרס בפעילות השתתףחברי מועדון שופרסל לאת  מזמינה בע"מ (1968דיפלומט מפיצים )חברת 

 

 בפעילות תפותךהשת עצם כי, בזאת ומובהר, החברה לבין המשתתפים בין היחסים את ומסדיר ממצה התקנון

 אינך, חלקם או כולם, התקנון לתנאי מסכים אינך אם, לכן. התקנון תנאי לכל מלאה הסכמה ומבטאת מהווה

 . בפעילות להשתתף רשאי

 

 כללי .1

בדבר לפרסומים אחרים כלשהם  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה .1.1

 ועניין. ברהפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל ד

 לצרכי פרשנות. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש .1.1

 .בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים .1.1

 הגדרות .2

 :להלן לצידם המפורטת ההגדרה תהא בתקנון הבאים למונחים

או  "החברה"

 "תעורכת הפעילו"

 . בע"מ (1968דיפלומט מפיצים ) -

, שופרסל דיל, שופרסל דיל אקסטרה, שופרסל שלי ONLINEשופרסל  - "שופרסל"

 -ו BE"יש בשכונה"  ,ושופרסל אקספרס, אך למעט בסניפי רשת "יש חסד"

Green אשר בהם לא תתקיים הפעילות . 

 .11:59בשעה  15.1.1019ועד ליום  14:00בשעה  11.1.1019מיום  - "תקופת הפעילות"

  מוצרים מתוך רשימת המוצרים המפורטים בנספח א' לתקנון זה. - "המוצרים"

, אשר יופעל במהלך תקופת הפעילות שכתובתו: שופרסלאתר ייעודי בבעלות  - "אתר הפעילות"

fiat500-rummo.co.il . 

המפורטים עומד בכל התנאים  פעילותדם שבכל המועדים הרלוונטיים לא - "משתתף"

( הוא בגיר, כמשמעות מונח זה בחוק הכשרות המשפטית 1): להלן

( 1( הוא אזרח או תושב מדינת ישראל; )1) ;1961-אפוטרופסות, התשכ"בוה

חבר במועדון שופרסל על פי הוראות תקנון המועדון ואינו לקוח עסקי של הוא 

  ( הוא עומד בכל יתר תנאי תקנון זה.4)-; ושופרסל

  .על פי שיקול דעתה הבלעדי החברה מצוות שופטים מטעםוועדה שתורכב  - "פוטהשי ועדת"

כי הוא הזוכה בפרס ואשר עמד בתנאי  ההכריז ועדת השיפוט אשר משתתף - "זוכה"

 תקנון זה לרבות התנאים לקבלת הפרס.

 .סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ  - "הספק"

סמ"ק, שנת עליה לכביש  1,141בעל מנוע " FIAT 500 POP STAR" רכב מסוג - "הפרס"

 בהתאם למפרט המצורף בנספח ב' לתקנון זה. 1019

  כלליות הוראות .3



 

 

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים שבו וההגדרות לתקנון המבוא .1.1

 המשפטי הבסיס את ויהוו בפעילות המשתתפים ידי על שיעשה שימוש כל על יחולו זה תקנון הוראות .1.1

 .החברה לבין המשתתפים בין דיון לכל

 ההשתתפות עצם כי, בזאת ומובהר, החברה לבין המשתתפים בין היחסים את ומסדיר ממצה התקנון .1.1

 מסכים אינך אם, לכן. התקנון תנאי לכל המשתתפים של מלאה הסכמה ומבטאת מהווה בפעילות

 . בפעילות להשתתף רשאי אינך, חלקם או כולם, התקנון לתנאי

 הבלעדי הדעת שיקול לפי, עת בכל התקנון את לעדכן או/ו לשנות תהזכו את הלעצמ שומרת החברה .1.4

 רשאית התהיהחברה  .פרסומו מרגע יחייב שינוי וכל, מוקדמת הודעה במתן צורך ללא, והמוחלט

 הזוכה מספר את לצמצם או להגדיל לרבות, הבלעדי הדעת שיקול פי על ההזוכ בחירת הליך את לשנות

 או/ו טענה כל על בזאת מוותרים המשתתפים. הפעילות תקופת את לשנות או להאריך, שלב בכל

 .שהיא סיבה מכל, שיבוצע שינוי כל בגיןו/או משופרסל  מהחברה דרישה או/ו תביעה

 חברות עובדיועל  , על עובדי הספק, על עובדי שופרסלהחברה עובדי על אסורה בפעילות ההשתתפות .1.5

 בניגוד וזכו שהשתתפו במקרה גם ים/לפרס איםזכ יהיו לא והם, משפחותיהם בני לרבות, ןמטעמ

 .ות/אח, ילד, הורה, זוג בן –" משפחה בן" -זה סעיף לעניין. לעיל לאמור

ובכל מקרה לא למטרות מסחריות. השתתפותם של  מותרת ליחידים בלבד פעילותההשתתפות ב .1.6

 תאגידים, בתי עסק וכיו"ב אסורה.

 הפעילות .4

 תף לבצע את כל הפעולות:על מנת להשתתף בפעילות יידרש המשת .4.1

מבין )פסטה, פסטו ורוטב עגבניות( בקניה אחת לרכוש לפחות שלושה מוצרים  .4.1.1

  המוצרים המפורטים בנספח א' לתקנון זה;

, משפחה, שם, לרבות למלא את פרטי ההתקשרות שלולהיכנס לאתר הפעילות ו .4.1.1

ל החברה וכל פרט אחר שיידרש לדעתה ש .זת, אלקטרוני דואר כתובתטלפון נייד, 

 לצורך הפעילות;

  להזין את מספר הקבלה בגין רכישת המוצרים; .4.1.1

 ;לאשר את תנאי התקנון .4.1.4

. שאלה פתוחה, אשר יופיעו באתר הפעילותעל על שתי שאלות סגורות ונכונה לענות  .4.1.5

והתאמה  רתיותיצי, מקוריותשימוש במוצרים, התשובה לשאלה הפתוחה תכלול 

 לנושא הפעילות.

יש לשמור את החשבונית עד מועד פרסום  .בלבד אחת פעםפעילות בלהשתתף חשבונית תאפשר  כל .4.1

 .ההזוכ

 ןאינושופרסל  החברה אינה כרוכה בתשלום. פעילותבההשתתפות מלבד התשלום עבור המוצרים,  .4.1

ת מצג, בכל דרך שהיא, לגבי כמות המוצרים, אם בכלל, אשר ישווקו במהלך ויוצר ןת ואינומתחייב

 .בסניפי שופרסלנן מתחייבות להימצאותם בשוק ו/או , ואיפעילותתקופת ה

 באופן מלא ו/או תקין במסגרת אתר הפעילותשלא מילא את פרטי ההתקשרות הנדרשים  משתתף .4.4

יובהר כי אין חובה חוקית או אחרת מצד המשתתף למסור את  ., לא יוכל להשתתף בפעילותו/או נכון

 פותו בפעילות.פרטיו, אולם ללא מסירת הפרטים לא תתאפשר השתת



 

 

 וכי, לתנאיו והסכמה התקנון קריאת הוא בפעילות להשתתפות תנאיש יודע הוא כי מצהיר המשתתף .4.5

 הבנת העדר או/ו התקנון קריאת אי בדבר טענה כל תישמע ולא, בפעילות השתתף בטרם כן עשה

 .השונים לסעיפיו הסכמה אי או/ו בו הכתוב

 הדעת שיקול לפי, פעל אשר משתתף לפסול או/ו תבפעילו להשתתף ממשתתף למנוע רשאיתהחברה  .4.6

 ללא וזאת, זה בתקנון לאמור בניגוד או/ו חוקל בניגוד או/ו ראוי שאינו באופן, החברה שלהבלעדי 

 .ו/או הסכם דין כל פי עלהחברה  זכאית לו אחר סעד מכל לגרוע ומבלי מוקדמת הודעה במתן צורך

 בכל, קול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, לבצע, לפי שיםרשאי והיימטעמה החברה ו/או מי  .4.4

 לגבי השתתפות כל משתתף. בדיקות נוספות ,שלב

הפעילות. יובהר כי רק  אתרב שימוש/או ותקלות טכניות שימנעו, בין השאר, כניסה  ותתרחשנה יתכן .4.8

 .בפעילותיוכלו להשתתף  ומדויק מלא באופן החברה אצל בפועל נקלטו שפרטיהםמשתתפים 

 הזוכה בחירת .5

ובין  ,התקנון תנאי בכל שעמדו המשתתפים מבין, השיפוט ועדת תבחר ,הפעילות תקופת לאחר תום .5.1

התחשבות, בין  תוך את הזוכה ,ענו על שתי השאלות הסגורות נכונה וכן ענו על השאלה הפתוחה ,היתר

שא והתאמה לנו לשאלה הפתוחהרתיות של התשובות ביצי, במקוריותבשימוש במוצרים, היתר, 

  .הפעילות

  החברה תודיע על הזוכה במועד שיקבע על פי שיקול דעתה. .5.1

 או לערעור ניתנת ובלתי מוחלטת סופית הינה ההזוכ בחירת בעניין השיפוט ועדת החלטתיובהר, כי  .5.1

ועדת השיפוט  .ת הזוכהולמשתתף לא תעמוד כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם בחיר השגה

 לטותיה ובחירותיה.צטרך לנמק את החלא ת

 הזוכה איתור .6

באמצעות אחד או יותר  הלאחר סיום תקופת הפעילות, תיצור החברה ו/או מי מטעמה קשר עם הזוכ .6.1

 .מפרטי ההתקשרות, ותודיע לו על הזכייה

שעות  48ניסיונות ובחלוף לפחות  1לאחר לפחות  החברה לא הצליחה ליצור עמו קשרזוכה אשר  .6.1

ה ליצור עם הזוכה קשר כאמור, או שלא המציא לחברה ו/או לספק, הראשון של החבר מהניסיון

, או זוכה אשר לא עמד בהוראות תקנון זה, או אם להלן 4.1בסעיף  כאמורכנדרש ובמועד, מסמכים 

החליטה החברה כי הזכייה נעשתה באמצעי שאינו הוגן, או במקרה של טעות של החברה, או אם 

, מבוטלתכי זכייתו של זוכה  לקבועת הפרס, תהא החברה רשאית הודיע זוכה שאינו מעוניין לממש א

, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. הוראות תקנון זה יחולו על חלופי במקומוולקבוע זוכה 

 .החלופיהזוכה 

  הפרס .4

ממועד ימי עסקים  60 -הפרס יימסר לזוכה במועד ובמקום אשר ייקבע על ידי הספק ולא יאוחר מ .4.1

כפופה למלאי שלא נמצא בשליטתה של החברה  הפרס יודגש ויובהר כי אספקת ל הזוכה.ההכרזה ע

תהיה אחראית למועד אספקת הפרס על ידי הספק והזוכה מוותר על כל טענה ו/או ולכן החברה לא 

 . זהבעניין ו/או שופרסל דרישה ו/או תביעה כנגד החברה 

 . הזוכה יידרש להצטלם עם הפרס בסוכנות הספק .4.1

שבגינה זכה  (החשבונית/קבלה)את הוכחת הקנייה  מטעמהחברה ו/או למי יידרש להמציא ל ההזוכ .4.1

, כולל צילום הפרסהנדרשים לצורך מימוש  ו/או הספק את כל המסמכים שיידרשו על ידי החברהו

 . וכל מסמך אחר שיידרש תעודת ביטוח חובה בתוקף, נהיגה ןצילום רישיות.ז., 



 

 

ועל  ההזוכ באחריות הניה לעיל 4.1כאמור בסעיף סמכים הנדרשים הוצאת והצגת התעודות והמ .4.4

 .וחשבונ

, ושווי ואת ואופי את, הפרס של ומימוש ומקום זמן את לקבוע הזכות את הלעצמ תשומר החברה .4.5

 ולמשתתף, ערך שווה יהיה אשר חלופי פרס ובמקומ ולהציע הפרס את לשנות עת בכל ותהיה רשאית

 . ו/או שופרסל החברה כנגד הז בעניין טענה כל תהיה לא

 או החלפה, לשינוי ניתן לא הפרס. להעברה ניתנת ואינה אישית הינה הפעילות במסגרת בפרס הזכייה .4.6

 הדעת שיקול פי עלו ,ובכתב מראשהחברה,  בהסכמת אלא (כסף בשווי או בכסף המרה לרבות) המרה

 .הבלעדי

 לגבי או/ו הזכייה מימוש אי או למימוש צורה בכל תואחראי הנתהי ולא ןאינו/או שופרסל החברה  .4.4

 .הפרס בקשר עם האו נזק שייגרם לזוכלכל אובדן ו/ או/ו בפרס פגם כל או דחייה, עיכוב, שיבוש

זיכוי ו/או שופרסל אשר לא יממש את הפרס מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לקבל מהחברה  זוכה .4.8

 ו/או פיצוי ו/או שווה ערך אחר. 

ו/או  הו/או של הזוכ הפרסביטוחי מכל סוג שהוא. ביטוח, מכל סוג שהוא, של  כיסויהפרס אינו כולל  .4.9

באחריות הזוכה  הבלעדית. וובאחריותו של הזוכה , יהיו על חשבונמי מטעמו ו/או של צדדים שלישיים

 להצטייד בתעודת ביטוח חובה במועד קבלת הפרס וכתנאי לקבלתו. 

מס , תשלום רכב רישוילרבות תשלום אגרת ם חובה, יהיה אחראי לשלם על חשבונו כל תשלוהזוכה  .4.10

הכנסה ו/או כל מס אחר, אגרה, היטל, וכיוצ"ב, שעשוי להידרש בקשר עם השתתפותו בפעילות 

הוצאות אישיות ו/או כל וכן יישא, על חשבונו, בתשלום  למי מטעמו, ביחס אליו וביחס פרסוהזכייה ב

 באחריות ו/או מי מטעמה על פי הוראות התקנון.הוצאה אחרת אשר אינה חלה במפורש על החברה 

רישוי במועד קבלת הפרס וכתנאי האגרת להצטייד בתעודת ביטוח חובה וכן לשלם עבור הזוכה 

 לקבלתו. 

מובהר כי כתנאי לזכייה בפרס, יידרש הזוכה לחתום על הסכם הזמנת רכב עם הספק, בנוסח כפי  .4.11

  שייקבע על ידי הספק.

 תוך בפרס זכה משתתף שאותו במידה הפרס את למשתתף לשלוח שלא או/ו לעכב תרשאי החברה .4.11

 או/ו, דין לכל בניגוד או/ו התקנון הפרת תוך או/ו לב תום חוסר, עבירה, מרמה של מעשה ביצוע

 באמצעים שפעל או/ו, כלשהו אחר באופן התקנון הוראות את עקף המשתתף כי חשש שיעלה במידה

 בקנה עומד שאיננו מחדל או מעשה ככל ייחשב" לב תום חוסר, "הז לעניין. וראויים כשרים שאינם

, כלשהי עקיפה מהווה או/ו הפעילות מהות עם או/ו ומקובלת סבירה בצורה הפעילות אופן עם אחד

 . התקנון כללי של

 ההזוכ פרסום .8

 לעיל, 4.1כאמור בסעיף  תמונתו הזוכה שם את לפרסם הזכות את ןלעצמ שומרת ושופרסל החברה .8.1

 מי של זכייתו עובדת כי, מובהר כן כמו. לנכון ימצאוש עת ובכל, מדיה אמצעי בכל טיוופר

, פרסום לצרכי השונים התקשורת באמצעי ומפורסמת מסוקרת להיות עשויה, בפעילות מהמשתתפים

  .ו/או של הספק ו/או של שופרסל של החברה ציבור ויחסי שיווק קידום

 אמצעי בכל, ותמונותיו, פרטיו, שמו לפרסום הסכמתו את משתתף כל מביע בפעילות בהשתתפותו .8.1

 הגבלת וללא כלשהם תמלוג או/ו תמורה ללא, לעיל כאמור, לנכון החברה שתמצא עת ובכל המדיה

 .זה בהקשר ןמטעמ מי שופרסל ו/או החברה ו/או נגד טענה כל על מוותר והוא, זמן



 

 

 

 ויתור ופטור מאחריות .9

 .המשתתפים של הבלעדית אחריותם על תהא שלביה כל על בפעילות ההשתתפות .9.1

מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  המשתתף .9.1

מנהליהן, עובדיהן,  וכל גוף אחר הקשור בפעילות, או מי מטעם מי מאלהכלפי החברה ו/או שופרסל, 

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות לפעילות,  ן,, במישרין או בעקיפיוהמתייחסומי מטעמן, בכל הקשור 

האמור לעיל, בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה וקבלת הפרס, בקשר עם טיבו, איכותו, תכונותיו, 

. המשתתף תקלות או מימוש הפרס, לביטול זכייה והחלפת זוכה ולשינוי תנאי הפעילות והתקנון

 תנת לביטול או לשינוי.מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ני

/או שופרסל ו/או מי מטעמן וההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה  .9.1

לא יישאו באחריות לכל נזק אשר יגרם למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו עקב ו/או בקשר עם 

או מי , והמשתתף פוטר בזאת את החברה ו/או שופרסל ו/הפרסהשתתפותם בפעילות ו/או מימוש 

מטעמן באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג 

 שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו כתוצאה מההשתתפות בפעילות, זכייה ו/או קבלת פרס ומימושו.

יתכן שעל אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש שמצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו  המשתתף .9.4

/או ו פותרועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתאי

ו/או שופרסל מכל טענה ו/או  החברה את פוטר והמשתתף, הפרס את מלקבל/או ו בפרס מלזכות

 דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. 

או  מגבלותשהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא ת מתחייב נהאי מטעמה מיו/או  החברה .9.5

. ותקלותהפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות 

מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה 

נטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או ל

טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא 

בקשר עם  ןתעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או שופרסל ו/או מי מטעמ

 האמור.

מערכות  על נסמך הפעילות במסגרת הנתונים עיבוד כי, מובהר, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .9.6

הפעילות שאינו בבעלות  אתרממוחשבות שונות שלחברה אין שליטה עליהן, הכוללת בין היתר את 

החברה. החברה אינה מתחייבת כי הפעילות תתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, 

החברה תהיה  כיכן, מודגש, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו 

רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את הפעילות, באופן מלא או חלקי, במהלך תקופת הפעילות, אם 

 תנאים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של הפעילות.  וייווצר

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן לא יישאו בכל אחריות לכל  .9.4

טכנית, לגישה בלתי מורשית לנתונים או לתקלות אחרות, הקשורות באתר הפעילות, ברשת  תקלה

האינטרנט, בשרתים או בכל כלי או מערכות ממוחשבות אחרות, לרבות מחיקת נתונים. כל אדם 

המעוניין להשתתף בפעילות מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף בפעילות על כל טענה בקשר 

 ההשתתפות או התשובות לשאלות שהוא מילא באתר הפעילות. עם אי קליטת פרטי



 

 

של  המחשבאתר הפעילות ו/או מערכות ו/או שופרסל לגבי התוכן שמועלה למובהר כי רישומי החברה  .9.8

ידי  יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על ןשופרסל ו/או מי מטעמהחברה ו/או 

 ו/או אי נכונות ו/או חוסר במידע שנקלט כאמור. משתתף ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ה

המשתתף יפצה וישפה את החברה ו/או את שופרסל ו/או מי מטעמן, מיד עם דרישתן הראשונה, בגין  .9.9

כל נזק, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווח ופגיעה במוניטין, הפסד, 

הוצאות משפט שכר טרחת עורכי דין בגין מעשה ו/או מחדל  אובדן הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, וכן

 של המשתתף בניגוד להוראות תקנון זה.

 רשות שלבקשה  פי על/או ו חוק פי על ממנה יידרש אשר מידע כל למסור רשאית תהיה החברה .9.10

 .מוסמכת

 והפסקתה שינוי פרטי הפעילות .10

 הודעה. הבלעדי הדעת שיקול פי על הפעילות תקופת את לקצר או/ו להאריך רשאית יהתההחברה  .10.1

והשינוי יהיה תקף מרגע  באתר הפעילות השינוי למועד בסמוך תפורסם הפעילות מועד שינוי בדבר

 .פרסומו

 את הפעילות בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש. ו/או לבטל החברה תהיה רשאית להפסיק  .10.1

 קניין רוחני .11

ין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות כל זכויות הקניין הרוחני )מכל סוג(, לרבות, ב .11.1

ו/או כל  הפעילותו/או אתר  פעילותליוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר 

, העיצוב שלו וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה פעילותהחלק שלו, לרבות בין השאר: התכנים של אתר 

צי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין ו/או קבצי וידיאו אחרים, קב

או של צדדים שלישיים )לפי העניין(, \בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של החברה ו/או שופרסל ו

 .   כךויישארו 

כל משתתף מסכים כי הוא לא ימכור, ישנה, יעתיק, יפרסם, ישדר, יציג, יעשה פעולות של הנדסה  .11.1

 פעילותאו יכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר, לכל מידע או תוכן אשר נכללים באתר ה הפוכה,

בכל דרך שעלולה להוות הפרה של  פעילותללא אישור מוקדם בכתב וכי הוא יימנע מלהשתמש באתר ה

 , ללא הסכמה)לפי העניין( או של צדדים שלישיים/זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של שופרסל ו

 בכתב. מראש ומוקדמת 

רישיון בלתי חוזר, עולמי, ללא כל תמלוגים, ניתן להעברה, עם ולשופרסל המשתתף מעניק לחברה  .11.1

אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה, למשך תקופה בלתי מוגבלת, לפרסם את התשובות 

ם ו/או ביצוע כל )לרבות העתקה, שינוי, פרסו וכן את תצלום הזוכה בסוכנות הספק ההפתוח הלשאל

ו/או בכל פלטפורמה או מדיה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של  פעילותהעבודה נגזרת( באתר 

החברה. המשתתף מוותר בזאת לטובת החברה ו/או מי מטעמה, על כל הזכויות המוסריות אשר 

 כפן. ועשויות להיות לו ביצירה ומתחייב שלא לא

  פרטיות .12

)להלן:  הפעילותכל משתתף מסכים בזאת כי הפרטים אשר נמסרו במהלך , פעילותבעל ידי השתתפות  .11.1

יצירת קשר עם ו/או  הפעילות"( ישמשו את החברה ו/או שופרסל ו/או מי מטעמה לשם ניהול מידעה"

מסירת הפרס. שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, והחברה ו/או הזוכה ו/או לצורך 

שופרסל  פעילות.המה, לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות בשל שופרסל ו/או כל מי שפועל מטע

 והחברה רשאיות להעביר מידע האחת לשנייה.



 

 

אם אותו אולם שום חובה חוקית למסור את המידע לחברה ו/או למי מטעמה ) על המשתתףלא חלה  .11.1

על  (, ומסירת המידע נעשיתפעילותבמשתתף יימנע מלמסור מידע זה, הוא לא יהיה רשאי להשתתף ב

 פי רצונו החופשי ובאישורו.

המשתתפים מסכימים בזאת כי החברה ו/או שופרסל רשאים לעקוב או לאסוף מידע לגבי השימוש  .11.1

( )פיסות מידע אשר אתר Cookies, על ידי שימוש ב''עוגיות'' )פעילותאותו עושים המשתתפים באתר ה

תתף גולש או עושה שימוש שולח למחשב המשתתף או לכל מכשיר קצה אחר בזמן שהמשפעילות ה

באמצעים  פעילות(. פעולה זו נעשית על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר הפעילותבאתר ה

על ידי  פעילותכדוגמת שימור מידע אודות העדפותיו או על מנת לעקוב ולפקח על השימוש באתר ה

לא יימסר לצדדים . המידע הנאסף על ידי "עוגיות" אלו פעילותהמשתמשים או לצרכי שיפור אתר ה

 שלישיים ויישמר לצרכים פנימיים בלבד.

כל משתתף רשאי לבחור כי לא ייעשה שימוש ב"עוגיות" במחשבו באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן  .11.4

שלו )כל דפדפן הוא שונה, לכן מומלץ לעיין בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת ללמוד את הדרך הנכונה 

, פעילותת"(. אם משתתף בחר לנטרל קבלת "עוגיות" מאתר הלשנות הגדרות של פונקצית ה"עוגיו

, אולם הוא עשוי לא להיות מסוגל להשתמש בחלק פעילותהוא עדיין יוכל להשתמש באתר ה

 . פעילותמהשירותים והתכונות באתר ה

 שונות .13

 דיון לכל המשפטי הבסיס את ויהוו לקיום הפעילותתקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס  .11.1

 . ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן החברה לבין המשתתפים בין

עצם השתתפות המשתתף בפעילות מהווה אישור מצדו, כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל עליו את  .11.1

 הוראותיו וכי ידוע לו שהשתתפותו הינה בכפוף לכל תנאיו וסייגיו. 

 או בפעילות ההשתתפות עם בקשר שיחולו ככל, שהוא סוג מכל, מס לתשלום דרישה או ניכוי, מס כל .11.1

 תידרש אם, המס לשלטונות להעביר החברה תהיה רשאית .ידו על וישולמו הזוכה על יחולו, בה זכייה

 . במקור מס ניכוי או/ו הזוכה פרטי את, הדין פי על לכך

ולא כעורכת הפעילות שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לתקנון זה יהא לחברה בלבד  .11.4

 ת לכל גורם אחר לחייב את החברה בעניין זה.תהא סמכו

 משפטית סוגיה או סכסוך וכל, ישראל מדינת דיני יחולו בו הכרוך כל ועל, פרשנותו, זה תקנון על .11.5

 .בלבד יפו-אביב-בתל המוסמכת השיפוטית הערכאה בפני להכרעה יובאו התקנון עם בקשר

או לפנות  01-9466600י החברה בטלפון ניתן להתקשר למשרד פעילותלבירור פרטים נוספים אודות ה .11.6

  .reception@diplomat-global.comדוא"ל:  באמצעותלחברה 

 

 לכל המשתתפים! י הצלחהלוחיא בברכת

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 'א נספח

 המשתתפים המוצרים רשימת

 
 מותג שם פריט ברקוד

 RUMMO רוטב פסטה נפולטנה 8008343279802

 RUMMO רוטב פסטה בזיליקום 8008343279994

 RUMMO רוטב פסטה ארביאטה 8008343279970

 RUMMO פרפלה 8008343200851

 RUMMO קזארצה 8008343200882

 RUMMO פנה ריגטה 8008343200660

 RUMMO ריציולי 8008343200547

 RUMMO מזי ריגטוני 8008343200516

 RUMMO פוזילי 8008343200486

 RUMMO קונקילי ריגטה 8008343200424

 RUMMO לינגוינה 8008343200134

 RUMMO ספגטי 8008343200035

 RUMMO רדיאטורי 8008343201377

 RUMMO סמי די אורזו 8008343200271

 RUMMO ספגטיני 8008343200028

 RUMMO אליקוידלי 8008343200493

 SKINNY THINS חטיפי קרקר עם זרעי צ'יה 703170711669

בסגנון מסורתי חטיפי קרקר 703170711607  SKINNY THINS 

 SKINNY THINS חטיפי קרקר עם בצל וגבינה 703170711645

 SACLA פסטו בזיליקום קלאסי עם גבינה 8001060033191

 SACLA פסטו בזיליקום פרווה 8001060033177

 SACLA פסטו עגבניות מיובשות עם גבינה 8001060033207

ת פרווהפסטו עגבניות מיובשו 8001060033160  SACLA 

 SACLA פסטו צ'ילי פרווה 8001060033184

 PETTI פסאטה רוסטיקה 8003496094708

 PETTI פסאטה במרקם עדין 8003496004707

 PETTI פסאטה עם צ'ילי 8003496004714



 

 

 PETTI פסאטה עם בזיליקום 8003496094721

 SACLA סקוויז פסטו ירוק פרווה 8001060034686

 SACLA סקוויז פסטו אדום וצ'ילי פיקנטי 8001060034723

ג190פסטו ירקות קלויים חלבי  8001060034679  SACLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 נספח ב'

 מפרט

13.6.1.1.1.1  

 



צבעי מרכב

687 כחול

866 בורדו אוונגרד

695 אפור עכבר

876 שחור אלגנטי

372 אפור חאקי

111 אדום פסטל166 ירוק מילקשייק268 לבן 552 כתום-קורל

735 אפור לא צפוי

227 לבן קרח

צבעי קונסולה

התמונות, המפרטים והנתונים הנ”ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים לדגם מסוים. המפרט המופיע 
אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי. המפרט עשוי לכלול פרטים/תוספות אופציונליים בתשלום. צריכת הדלק בפועל 
עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים 
נוספים. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים השונים בכל עת וללא הודעה 
מוקדמת. ניתן לקבל מידע נוסף, ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

מדד זיהום אוויר*נתוני צריכת דלק** )ליטר/100 ק”מ(דגם

Dualogic ’4.63בינעירוני5.9עירוני500 1.2 ל

רמת האבזור הבטיחותיתאור דגםקוד דגם

235 FIAT 500 1.2 MTA POP STAR5

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת
בטיחות
נמוכה

1 2 3 4 5 6 7 80
רמת

בטיחות
גבוהה

זיהום מזעריזיהום מירבי 151413121110987654321

מדד זיהום אוויר*

**על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן EC/1999/100 עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

fiat.co.il

7 כריות אוויר
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב "בשטח מת"  X
X בקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל   

מצלמת רוורס  X
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב  X

X חיישני חגורת בטיחות
 זיהוי רוכבי אופניים ואופנועים
X בלימה אוטומטית בעת חירום

 זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב



מושבים

מנוע
בנזיןסוג מנוע

4מספר צילנדרים

1,242נפח מנוע )סמ"ק(

X 78.9 70.8קדח X מהלך )מ"מ(

5,500/69הספק מרבי )כ"ס / סל"ד(

3000/10.4מומנט מרבי )קג"מ/סל"ד(

1:11.1יחס דחיסה

רב נקודתיתמערכת הזרקת דלק

תיבת הילוכים והנעה
Dualogicסוג תיבת הילוכים

R + 5מספר יחסי העברה 

קדמיתהנעה

מתלים
נפרד, מק’פרסוןמתלה קדמי

טורסיוןמתלה אחורי

מידות ומשקלים
3,571אורך )מ"מ(

1,627רוחב )מ"מ(

1,488גובה )מ"מ(

2,300בסיס גלגלים )מ"מ(

185נפח תא מטען )ליטרים(

975משקל עצמי )ק"ג(

9.3רדיוס סיבוב )מ(

35נפח מיכל דלק )ליטרים(

ביצועים
12.9תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

160מהירות מקסימלית )קמ"ש(

19.2תצרוכת דלק ממוצעת )ק"מ/ליטר(

סטייל חיצוני
+תאורת יום LED בחותם לוגו 500

55R / 15 / 185מידת צמיגים

+חישוקי סגסוגת קלה

צבע הרכבגוון מראות צד

כרוםגוון ידית פתיחת דלתות

+אגזוז אחורי מצופה נייקל

+גימורי כרום בקו חלונות

+שלט מפתח קפיצי

+מראות צד חשמליות

סטייל פנימי
צבע הרכבגוון קונסולה

+מחשב מידע עשיר

+חלונות חשמל קדמיים

+נעילה מרכזית

+גלגל הגה מצופה עור

+גלגל הגה מתכוונן לגובה

+כוונון זווית גובה מושב הנהג

+מחזיקי כוסות קדמיים

בד מהודרסוג מושב

50 / 50יחס קיפול מושב אחורי

+SPEED LIMITED -  מערכת הגבלת מהירות

+CRUISE CONTROL -  מערכת בקרת שיוט

טכנולוגיה + שמע ובידור
STOP & START - מערכת "עצור וסע" לחסכון בתצרוכת דלק ופליטות 

מזהמים
+

+CITY MODE - מצב עירוני "רך" לגלגל ההגה 

+Uconnect - מולטימדיה מתקדמת

+מסך מגע ראשי צבעוני 7" 

 USB+

BT דיבורית+

שליטה מגלגל ההגה + 
פיקוד קולי על מערכת השמע

+

*APPLE CARPLAY+

6רמקולים 

Dualogic תפעול ידני לתיבת הילוכים+

בטיחות
7כריות אוויר

+אפשרות ניתוק כרית אוויר לנוסע

ABS + EBD מערכת בלימה+

ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית+

BA מערכת סייען בלימה+

LED DRL מערכת תאורת יום+

+חגורות בטיחות קדמיות עם מותחנים והתראת אי חגירה

+שלדה מרכבי פלדה, אזורי קריסה מבוקרים 

+מושבים קדמיים עם קורה נגד צלילה

+דוושות קורסות בשעת תאונה

HILL HOLDER מערכת סייען הידרדרות לאחור+

+MOBILEYE מערכת בטיחות מתקדמת

+HMW - התראת אי שמירת מרחק

+LDW - התראת סטייה מנתיב הנסיעה

+PCW - התראת התנגשות בהולכי רגל

+התראת התנגשות בדו גלגלי

+זיהוי תמרורי מהירות

OPחיישני נסיעה לאחור

 
*בכפוף לתאימות המכשיר וזמינות האפלקציה

 OP אופציה בתוספת תשלום

שחור אפור - תפירה ירוקה + הגה שחור

שנהב אפור - תפירה אדומה + הגה לבן

שנהב אפור - תפירה לבנה + הגה לבן

שחור אפור - תפירה לבנה + הגה שחור


